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Endelig regnskap 2016 – resultat fra underliggende drift betydelig forbedret 

Årsresultatet på 124 mill. kr er noe svakere enn 2015, men resultat fra underliggende 

drift er betydelig bedre. Vannkraftvirksomheten fikk et mye svakere resultat på grunn 

av lav produksjon, mens både Nett- og Strømsalgvirksomheten har bedre resultat enn 

i 2015. 

Styret foreslår et utbytte på 37 mill. kr. Dette kommer i tillegg 27 mill. kr i renter og avdrag på 

ansvarlig lån til eierkommunene. 

Styret behandlet endelig regnskap i møte 30 mars og forslaget legges fram for ordinær 

generalforsamling 5 mai.  

 

Som en del av selskapets utviklingsstrategi er det den senere tid foretatt store investeringer i 

kraftnett og nye vannkraftverk. Dette styrker forsyningssikkerheten og gir økt verdiskaping på 

Helgeland.  

 

- Helgeland Kraft har vært inne i en investeringsintensiv fase med høyt kapitalbehov. En 

balansert utbyttepolitikk er fortsatt et viktig element for å sikre kapitaltilgang framover. 

Med utsikter til fortsatt lave kraftpriser og lav inntjening for nett, vil lønnsomheten 

utfordres og arbeidet med å effektivisere driften og å redusere investeringsnivået i årene 

framover intensiveres, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk. 

 

Helgeland Kraft forventer å få et svakere resultat i 2017 enn i 2016. Kraftprisen forventes å bli 

på samme nivå som fjoråret, men et normalt tilsig bør kunne gi et bedre resultat for 

vannkraftvirksomheten. 

Inntektsrammen for nett er betydelig redusert i 2017, i hovedsak på grunn av 

bransjekorreksjon. Dette vil derfor redusere resultatet for nettvirksomheten.  

Strømsalgsvirksomheten antas å levere resultat som normalt. 

 

- Helgeland Kraft har over tid bygd opp kapital, kompetanse og regional forankring som 

viktige forutsetninger for å kunne utvikle virksomheten videre. Oppgaven fremover blir å 

finne de gode løsningene som kan sikre rasjonell utvikling slik at framtidig 

konkurransekraft og verdiskaping styrkes, sier Brattbakk 
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 2016 (mill. kr) 2015 (mill. kr) 
Driftsinntekter 1280 1156 
Driftskostnader 

(endring pensjon utgjør) 
1069 917 

   (- 66) 
Driftsresultat 210 238 
Driftsresultat vannkraft/strøm/nett 66/40/104 123/28/86 
Netto finansresultat -25 -14 
Ordinært resultat før skatt 185 225 
Skattekostnad 61 85 
Årsresultat 124 140 
Investeringer 456 536 
Egenkapital/Totalkapital 1894/4772 1807/4281 
Egenproduksjon 978 GWh 1367 GWh 
Snitt elspot (område/system) 23,3/25,0 øre/kWh 18,2/18,7 øre/kWh 

Levert energi distr.nett/reg.nett 1191/4724 GWh 1176/4697 GWh 

Sykefravær 3,5 % 3,4 % 
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